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RENSA UT 

RENSA UT är ett 100% naturligt 

fodertillskott med örter välkända för sina 

utrensande och immunförsvarshöjande 

effekter. 

EN HELT NATURLIG DETOX 

 

När djuren äter sterila, processade 

kommersiella foder gynnas gramnegativa 

bakterier, parasiter och jästsvampar. Dessa 

illasinnade mikroorganismer ges då goda 

förutsättningar att föröka sig och deras miljö 

gynnas ytterligare vid behandling med 

antibiotika och steroider.   

Jästsvampinfektioner, som candidiasis, är 

vanligare än man tror och förblir tyvärr alltför 

ofta odiagnostiserade. Sådana infektioner kan 

drabba djuret både invärtes och utvärtes, 

med plågsamma symptom som följd.  

För att komma tillrätta med svampinfektion 

är det mycket viktigt att förutom utvärtes 

behandling av huden, även behandla invärtes: 

1. Ge djuret riktig mat - undvik 

processade foder, alla foder med 

tillsatta syntetiska näringsämnen och 

jäst. Blanda helst själv djurets mat med 

riktiga råvaror. Inte för mycket protein. 

2. Avgifta / rensa kroppen. 

3. Återinrätta de goda bakterierna och 

stärk immunförsvaret. 

RENSA UT INNEHÅLLER: 

Pau D’arco (Tabebuia impetigionsa) som är 

välkänt för sin utrensande och 

immunförsvarsstärkande egenskaper. 

Echinacea (Echinacea purpurea), välkänd för sin 

förmåga att stärka immunförsvaret genom att 

stimulera aktiviteten hos de celler som attackerar 

bakterier och virus. 

Neem (Azadirachta indica) som besitter naturligt 

antifungala och antiseptiska egenskaper och som 

är välkänd för sin utrensande effekt. 

DAGLIG DOSERING: 

>10 KG & KATT: ½ SKOPA (RÄCKER I 

CA. 495 DAGAR) 

10 – 20 KG: 1 SKOPA (RÄCKER I CA. 

250 DAGAR) 

20 – 30 KG: 1,5 SKOPOR (RÄCKER I 

CA. 165 DAGAR) 

30 KG <: 2 - 3 SKOPOR (RÄCKER I CA. 

123 DAGAR) 

 

1 skopa = 1 ml / 1 kryddmått. Skopa medföljer. 

BRUKSANVISNING: 

Börja med ¼ dos, öka försiktigt över ca. 2V till rek. 

dos. Öka el. minska dosen e. behov. 

Optimal dos bör alltid provas ut individuellt. 

Behandla i ca. 4 - 6 veckor. Gör sedan uppehåll i 2 

veckor. Behandla igen vid behov. 

GE INTE TILL DRÄKTIGA/DIGIVANDE DJUR, VALPAR UNDER 

3 MÅN, KATTER UNDER 6 MÅN. KARENSTID 4 v FÖR 

AVELSDJUR 

DENNA PRODUKT KOMBINERAS MED FÖRDEL 

MED BIOSA PET  BAKTERIEKULTUR 

 


